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Uw referentie 
2020-1547814237-779/skooij 

Geachte mevrouw Kooij-Glansdorp, 

Op 13 mei 2020 heb ik u de ontvangstbevestiging en ontvankelijkheidsverklaring 
toegezonden voor de toetsing van de arbocatalogus (zorg)verzekeringsbranche, 
onderdeel zwangeren. Hierbij informeer ik u over de resultaten van deze toets. 

De gehele toets omvatte een aantal elementen. Per toetselement geef ik mijn 
bevindingen of opmerkingen weer. 

1. Is beschreven voor welk werkgebied de arbocatalogus bedoeld is? 
De catalogus is gemaakt voor werkgevers en werknemers die werkzaam zijn bij de 
bedrijven die hetzelfde werkgebied hebben als die genoemd zijn in de cao voor het 
verzekeringsbedrijf en de cao zorgverzekeraars. De inhoud van de arbocatalogus 
is afgestemd op de diverse situaties die bij het werken in deze sectoren 
voorkomen. De arbocatalogus omschrijft daarmee duidelijk het werkgebied 
waarop de arbocatalogus zich richt. 

2. Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit 
werkgebied? 
Uit de arbocatalogus blijkt dat zowel vertegenwoordigers van werkgevers als 
werknemers in de sector betrokken zijn geweest bij het opstellen van de 
arbocatalogus. Dit betreft de werkgeversorganisaties Verbond van Verzekeraars 
en Zorgverzekeraars Nederland en de vakbonden FNV Finance, de Unie en CNV 
Vakmensen. 
Deze partijen zijn ook de ondertekenaars van de hierboven genoemde cao's en 
daarom concludeer ik dat betrokken partijen de werkgevers en werknemers in het 
genoemde werkgebied vertegenwoordigen. 

3. Is de catalogus kosteloos en openbaar voor iedereen? 
De arbocatalogus komt in de vorm van een digitaal instrument beschikbaar en zal 
kosteloos en vrij toegankelijk zijn voor alle werkgevers en werknemers. Via de 
website gezondverbond.nl is de arbocatalogus zonder toegangscode voor zowel 
werknemers als werkgevers beschikbaar. Partijen zijn ook voornemens 
werkgevers en werknemers in de sector actief te informeren over deze catalogus 
en de betekenis hiervan. 
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In de catalogus zijn alle relevante documenten en verwijzingen opgenomen. 
Hiermee komt de catalogus voldoende beschikbaar en is bekend voor de 
betrokken werkgevers en werknemers. 
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4. Wordt b i j navolging van de catalogus voldaan aan de doelvoorschriften? 
De inhoud van de deelcatalogus is getoetst aan de volgende artikelen van het 
Arbobesluit: hoofdstuk 1: artikel 1.41, 1.42, hoofdstuk 3: artikel 3.48 en 
hoofdstuk 5: artikel 5.13a. 

Datum 
2 juli 2020 

Onze referentie 
2020-0000093195 

De uitkomst van de toets van de uitbreiding van de op 11 mei 2020 aangeboden 
arbocatalogus (zorg)verzekeringsbranche, onderdeel zwangeren is positief. Met 
deze positieve toetsing voor het onderdeel zwangeren heeft u invulling gegeven 
aan de doelvoorschriften vernoemd in diverse artikelen uit het Arbobesluit: 
hoofdstuk 1: artikel 1.41, 1.42, hoofdstuk 3: artikel 3.48 en hoofdstuk 5: artikel 
5.13a. 

De deelcatalogus geeft goed zicht op de voornaamste risico's die tijdens 
zwangerschap in deze branche van toepassing zijn. Ook zijn bruikbare tips 
opgenomen die specifiek gericht zijn op de diverse parti jen: de werkneemsters, de 
leidinggevenden en de arboprofessionals en/of de ondernemingsraad (OR). Wel 
verdient het dringend aanbeveling om het preventieve consult bij de bedrijfsarts 
op te nemen in de arbocatalogus en de zwangere werkneemster deze mogelijkheid 
vroegtijdig in de zwangerschap aan te bieden. 

De Inspectie SZW kan dit onderdeel accepteren en zal dit gebruiken als 
referentiekader bij haar inspecties in uw branche. De positief getoetste artikelen 
zullen worden opgenomen in de Beleidsregel arbocatalogi 2019. 

Indien de arbocatalogus verwijzingen bevat naar normen of richtlijnen die strijdig 
zijn met de wettelijke regels, dan wel de regelgeving of de stand der techniek in 
de periode tussen toetsing van de arbocatalogus en het moment van inspectie is 
gewijzigd, zal de Inspectie SZW deze onderdelen van de catalogus niet hanteren 
als referentiekader, maar zal zij handhaven aan de hand van de actuele 
wetgeving en/of stand van de techniek. 

Een catalogus is een dynamisch instrument en kan aanpassingen ondergaan. 
Sommige daarvan kunnen zo ingrijpend zijn dat een bijgestelde versie van de 
catalogus opnieuw voor toetsing aan de Inspectie SZW voorgelegd zal moeten 
worden. Het is aan u om dit te beoordelen. 

In de Beleidsregel arbocatalogi 2019 is opgenomen dat een arbocatalogus een 
geldigheidstermijn van zes jaar heeft gerekend vanaf de datum van de brief met 
de uitkomsten van de toetsing. Ook is afgesproken dat v i j f j aa r nadat een 
arbocatalogus positief is getoetst de indieners van de arbocatalogus een verzoek 
krijgen om de arbocatalogus in al of niet aangepaste vorm opnieuw ter toetsing 
voor te leggen, zodat nagegaan wordt in hoeverre de arbocatalogus nog voldoet 
aan de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. De door u op 
11 mei 2020 ingediende arbocatalogus, onderdeel zwangeren is op 15 juli 2026 
zes jaar oud en dan zal de geldigheidstermijn voor dat onderdeel verlopen. 

Om bij het indienen van een hernieuwde versie van de arbocatalogus het 
toetsingsproces vlot te doen verlopen is het van belang de concrete aanpassingen 
ten opzichte van de eerder getoetste versie duidelijk aan te geven. 
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Ik feliciteer u met deze geaccepteerde deelarbocatalogus en waardeer de 
inspanningen die u hebt gepleegd om de verantwoordelijkheid voor goede 
arbeidsomstandigheden in samenwerking met sociale partners voor de 
(zorg)verzekeringsbranche in te vullen. 

Met vriendelijke groet. 
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hr. H.C. van Hoorn MPA 
Directeur Toezicht 
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